
ارزش معامالتحجم معامالت
درصد از كل

 ارزش معامالت
       قيمت  پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص
EPS   98

EPS سه ماهه اول 

99
P/Eتقاضا

رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٦٩٦٦٣٢٥,٠٣،٤٨٠٤٨،٢٣٠،٠٧٣٢٨٥٢١٤.٦٩٢.٠(٤٣٩)(١,٧)٢،٢٨٩،٠٢٦٣٨،٥٠١٠,٠٧١٧،٤٠٠١٦،٨٢٠توسعه معادن وفلزات 

١٣٦١٣٣١١٦,٢٢٢٧،٥١٦٢٠٥،٣٦٦٢٠١٢٠٠.٦٨٠.٢(٢,٢٧٨)(٥,٠)٣١،٧٤١،٩٥٩٦٩٩،٥٩٣١,٣٣٢٢،٠٤٠٢٢،٠٤٠معدني و صنعتي گل گهر

١١٣٧٢٨٧١٨,٢٤،٥٥٧٤٢،٠٧٤،٣٨٠٢٠٦٢٠٠.٥١٠٠.١(١,٣٤٥)(٤,٢)٤،٧٥٧،٥٣١٩٧،٥٢٩٠,١٩٢٠،٦٦٠٢٠،٥٠٠معدني وصنعتي چادرملو

٢٥,١٢،٢٠٣١،٨٦١٨٦١٩٨.٦٢٤٣.٥*١٨٦٠٥٦٨(٦٠)(٣,٤)١،٦٤٢،٢٨٥٧٥،٢٤٣٠,١٤٤٦،٦١٢٤٥،٨١٦سنگ آهن گهرزمين

١٥٦٧٢،٢٦٧٢٨,٨٠٨٧٦،٩١٥١٦٥٢٢٣.٣١٩٢.٥(١٨٥)(٥,٠)١،٨١٨،٦٩٤٨٢،٠٩٦٠,١٦٤٥،١٤٠٤٥،١٤٠توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٣,١١٠٠،٠٠٠١٠،١١٠١٩٢٥٤.٥١٧٧.٧**٧٩٥١٤٩٠(١,٢٣٠)(٣,٥)٣،٠٨٥،٠٥٦١٣٠،١٥٤٠,٢٥٤٢،١٩٠٤٣،٧٣٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١١٩٩٣٤٣٢٤,٤١٠٥،٣١٥١١٥،٨٧٨،٣٥٥١٤٤٣١٥.٤١٤٢.٦(٤,١٣١)(٥,٠)٢٩،٥٢٩،٦٤٥٨٦٢،٢٦٦١,٦٤٢٩،٢٠٠٢٩،٢٠٠ملي  صنايع  مس  ايران 

١١٦٥٣٧٢١٦,٧٤،٦٩٣١٣،٧٩١،٠٣٩٣٢٠٢٢٨.٤٦٨.٣(١٨)(٥,٠)٨،٦٦٨،٠٧٧١٦٨،٤٧٣٠,٣٢١٩،٤٣٦١٩،٤٣٦شركت آهن و فوالد ارفع

٨٤٦٢١٠٤٧,٣٠٢٤٨،٩٨٣٤٣٨٩٣.٨١٩٤.٢(٩٢)(٠,٧)٣٥٠،٨٨٠١٣،٤٣٠٠,٠٣٣٩،٩٩٠٣٨،٢٧٠فوالد خراسان

٢١١١١،٢٩٠٢٨,٠٠,٠٠٩٥٥٢٠٧,٠٠١٣٣٩٥.٢١٩٩.٤(٧١)(٥,٠)١،٦٩٢،٧٥٠٩٩،٩٧٤٠٥٩٠٦٠,٠٠٥٩،٠٦٠فوالد اميركبيركاشان

٤.٦١٩١.٩-٤٢٢٦٣٢٤٠٤،٠٢٠،٧٤٣٨٧-(٠,٠)٢١،٠٢٣٢٧٧٠,٠٠١٣،٥٨٧١٣،١٨٦گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٢,٧٥،٠٠٠٩٣،٦٥٤،١٨٢٦٠١٣١.٨١٨٣٨.٧(٢١)(١,٥)٢،٢٧٩،٩٩٩١٤،٠٦٨٠,٠٣٦،٣٩٠٦،١٧٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٧٠٨١٨٧٢٥,٣١١١،٩٢٠١٥٥،١١٢،٢٣٧١٤٣٢٩٢.٨١١٩.٩(٥,٢٣١)(٥,٠)٨٥،٦٧٠،٧٧٦١،٥٣٦،٠٧٧٢,٩٣١٧،٩٣٠١٧،٩٣٠فوالد مباركه اصفهان

١٧٥٣٦٤٦٢٣,٥٧،٥٢٦٢٣،١١١،١٢٢١٠١٢١٢.٩٧٦.٨(١,١٠١)(٥,٠)٢،١٥٣،١٠٣٨٨،٨٥٩٠,١٧٤١،٢٧٠٤١،٢٧٠فوالد  خوزستان

٦٠٠١٦٧٢٢,٢١،٠٠٠٢،٩٦٢،٠٢٦٥١٦٣.١٥٩.٢(١٣)(٢,٦)٤،٤٤٧،٤٤١٥٧،٨٣٠٠,١١١٣،٣٣٥١٣،٠٠٣فوالد هرمزگان جنوب

٦٤٨١٧٢٣١,٧٢٨،٩٣٨،٧٥٦٤٧،٣٩٣٢٨٨٢٣٢.٥١٢٥.٠-(١٨,١)٢٣،٩٤٥،٥٨٤٤٩٢،١٦٦٠,٩٤٢٠،٥٥٠٢١،٢١٠فوالد كاوه جنوب كيش

٦٠,٨٩٠١,١٩٩,٢٢٠١١٥١٦٨.٥٢٤١.٤***٣٨٣٣٥٠٣٠-(٠.٨)١٠٨,٨٣٥٢٤,٨١٨٠.٠٥٢٣٣,١٦٧٢٢٨,٠٣٤م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٦٧,٦١،١٧٢٩٤٩،٠٢٦١٢١٣٠٨.٦٩٨.٥-٣٠٣-(٠,١)٩٥،٦٤٦١،٨٦٣٠,٠٠٢٠،٤٨٣١٩،٤٧٥هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

١٢٢٣٤٤٢,٦٤١,٠٣٩١٦٤,٥١٠,٢٥٠٣١٩٣.٦٨٣.٤(٢٣)(٤.٦)١٨،٤٩٨،٣١٤٩٥،٨٠٣٠,١٨٥،٢٠٣٥,١٧٩ ذوب آهن  اصفهان

٤--١،٥١٥،٩٣٣١،٥٧٠،٨٨٩٥٤،٩٥٦                    

٤--٣٩٧،٥٢٢٤١١،٩٣٤١٤،٤١١                    

١--٤٠٢،٢٦٧٤٠٧،٦٥١٥،٣٨٤                    

١--٢٦٣،٦٠٠٢٦٧،١٢٨٣،٥٢٨                    

٣,٢--٢،٠١٨،٣٠٨٢،٠٨٥،٨٣٠٦٧،٥٢٣                

٢--١٧،٥٦٢١٧،٩٥١٣٨٩                    

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير

٥- شاخص شناور آزاد

*براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
**براي دوره شش ماهه منتهي به ٩٩/٠٤/٣١
***براي سال مالي منتهي به ١٣٩٩/٠٣/٣١

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٧/٠٧

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣١

شصدف. شكربن. وسپهرنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-فارس ٦١١٣-١-وسخراج ٩٨+

سصوفي. كاوه. كترامنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-فوالد ٥٢٣١-٢-غپينو ٣٢+

١,٥٤٣,٢٣٧حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-فملي ٤١٣١-٣-شكربن ٢٠+

٢١,٢٧٢,٤١٧ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ١٣٤تعداد نماد با تغييرات مثبت٣,٠٩٧حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٨٠٦,٢٥٢تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٥٩٢تعداد نماد با تغييرات منفي٥٢,٤٧٧ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٨,٧٤٦,٧٢٩تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ١١٩تعداد نماد بدون تغيير٩٦رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٨٤٥تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٤٠تعداد نمادهاي متوقف١١٧رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معامالت

مقدار( واحد) شاخص
درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته
نرخ( دالر/بشكه)  يا ( دالر/تن) كاموديتي

درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته

٤٢١.٦نفت برنت٢٧,١٧٤١.٣شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٩٩٠.٦٧مس٣,٢٩٩١.٦شاخص ٥٠٠

٢,٤١٣١.٥٤روي١٠,٩١٤٢.٣شاخص تركيبي نزدك

١,٧٨٠١.٠٨آلومينيوم٢٣,٥١٢١.٣شاخص نيكي ژاپن

١,٨٦٤٠.١اونس طال(٠.٤)٩٤شاخص دالر

نوع بيلت
ميانگين

نرخ( دالر/تن) 

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته
ميانگين نرخ( دالر/تن) نوع سنگ آهن

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته

CIS exports index
(fob Black Sea port)

(١.٥)٤٠٩Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٨.٨٤
(٥.٧)

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

(١.٢)٤٣٠-٤٢٥Iron ore index (62% Fe)١١٥.٢١
(٧.٨)

Indian exports
(fob main India port)

٤٣٥٠.٠-٤٣٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

(٦.٩)١٢٨

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٦٥٢.٨-٤٥٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٢٦.٨٨
(٦.٤)

Egypt imports (cfr main port)(١.٢)٤٣٠-٤٢٠Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٢.٥٩
(٣.٦)

عملكرد بازار بورس و فرابورس در تاريخ گزارش

عملكرد بازارها و شاخص هاي جهاني در تاريخ گزارش

بيشترين تاثير مثبت

 در شاخص

نرخ هاي جهاني بيلت فوالد و سنگ آهن

بيشترين تاثير منفي

 در شاخص

سه نماد سهام با بيشترين ارزش معامالت در بازار امروز عبارتند از:    وسپهر. وآيند. تاپيكو



حجم معامله (تن)تقاضا (تن) قيمت پايه عرضهعرضه (تن) باالترين ارزش معامله (هزارريال) قيمت پاياني ميانگين موزونتوليد كنندهنام كاال

B ١2٣,٠٠57,7٩٣,57١,٠6٠١28,٠٠٠6٣,٣6٠١٠7,6١76٤,٩٠٠6٣,٣6٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
C ١٣٣,662٤,6٩٠,2١١,7٩٠١٣6,5٩٩٣5,٠٩٠١٠7,6١7٤2,2٤٠٣5,٠٩٠فوالد مباركه اصفهانورق گرم
B ١5١,٩٠٩2,١26,726,7٠٠١5٩,78٩١٤,٠٠٠١٣١,527١٤,٤٠٠١٤,٠٠٠فوالد مباركه اصفهانورق سرد

G ١7١,٤58١,٠٤8,١22,75٤١7١,٤586,١١٣١7١,٤586,١١٣6,١١٣فوالد مباركه اصفهانورق گالوانيزه
١7٤,٤8885٩,7٠2,٣76١7٤,٤88٤,٩27١7٤,٤88٤,٩27٤,٩27فوالد مباركه اصفهانورق قلع اندود
G ١56,5٠١62,6٠٠,٤٠٠١58,٠٠٠٤٠٠١5٤,٤8٤٤5٠٤٠٠صنايع فوالد شهريار تبريزورق گالوانيزه

١,5٤2,٠586١,682,٣2٠١,5٤2,٠58٩5٠١,5٤2,٠58٤٠٤٠گيل راد شمالمس مفتول
5٤٣,١57٤٣,٤52,52٠5٤٣,2٩٩١٠٠5٤2,72٠8٠8٠صنايع خالص سازان روي زنجانشمش روي ٩٩,٩7

١,5٤2,٠58٣٠,8٤١,١6٠١,5٤2,٠587٤٠١,5٤2,٠582٠2٠صنايع توليدي دنياي مس كاشانمس مفتول
LM2 556,2٠٤5,562,٠٤٠556,2٠٤٣75556,2٠٤١٠١٠آريا كابل فدكشمش آلياژ

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٧/٠٧



ارزش خريد و فروش معامالت حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه
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ارزش معامالت خريد حقوقي ارزش معامالت فروش حقوقي ارزش معامالت خريد حقيقي ارزش معامالت  فروش حقيقي

ال
 ري

رد
ليا

 مي
زار

ه
ارزش كل معامالت حقيقي و حقوقي

درصد خريد هاي 
حقوقي ها

٤٧%

ادرصد خريد حقيقي  ه
٥٣%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت خريد
درصد خريد هاي حقوقي ها درصد خريد حقيقي  ها

درصد فروش 
حقوقي ها

٢٠%

درصد فروش 
حقيقي ها

٨٠%

سهم بخش حقيقي و حقوقي از كل معامالت فروش
درصد فروش حقوقي ها درصد فروش حقيقي ها
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه  .کردواحد را تجربه  1.515.933عدد  کاهشدرصد  50/3 و با منفیواحد  54.956شاخص کل بورس اوراق بهادار با

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 26.852میلیون سهم به ارزش کل  1.823

 در این بازار  واحد را تجربه کرد. بطوریکه 17.562عدد  کاهشدرصد  17/2با و  منفیواحد  389 با شاخص فرابورس ایران نیز

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 25.626میلیون سهم به ارزش کل  1،274 نیز

 

 

 هاشایعات و شنیده

 یهماهنگ یشورا یراست که در جلسه اخ یها حاک یدهشن یبرخ :قتصاد درباره بورسا یرمجلس به وز یسرئ یتذکر جد 

تذکر  لیلد داده است.  یاز عملکرد وزیر اقتصاد درباره بورس به او تذکر جد یمجلس ضمن ابراز ناراحت ییسر ی،اقتصاد

 فتنیگکند.  یدابوده است که موجب شده سرمایه مردم کاهش پ هایهای دولتی و حقوقعملکرد نامناسب شرکت ،یبافقال

 ش به مجلس خواهد آمد.ه گزارارائ یهفته برا یناقتصاد ا یراست که دژپسند وز

 

 

   مروری بر اطالعیه های کدال

  در شش  شرکت. محقق نموده استفروش  یالر یلیاردم 39،666 به فروش رسانده و هزار دستگاه 44حدود  یوردر شهرخودرو

 یلیاردم 73،145عدد   ینا سال گذشته مدت مشابهدر فروش داشته و  یالر یلیاردم 132،359مجموع  درماهه ابتدایی سال 

 .بوده است یالر

 است یالر یلیاردم 54،018 ماهه شرکت برابر با شش . جمع  فروشفروش داشته است یالر یلیاردم 9،885 یورخساپا در شهر. 

 .میلیارد ریال بوده است 57،402این قلم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 

  اما در پردهبه س یسود پرداخت یالر یلیاردم 22،315مد و آدر یالر یلیاردم 24،938 :داشت یتراز مثبت یوردر شهروبصادر .

 ه است.بود یمنف یالر یلیاردم 3،872تراز  مجموع شش ماهه ابتدایی سال

 و در مرداد  یالر یلیاردم 349 یور،شهر  یالر یلیاردم 804ماهه گذشته  4که  یخوب بوده و در حال یوردر مرداد  و شهر یفوال

 فروخته است . یالر یلیاردم 1،400ماهه  6بوده و  یالر یلیاردم 246

 است.  شتهسپرده دا یسود پرداخت یالر یلیاردم 16،019 و ییاعطا یالتسود تسه یالر یلیاردم 24،017 یوروتجارت در شهر

در سه د و مثبت بو یالر یلیاردم 8،279ماهه تراز  3در   .مثبت است یالر یلیاردم 22،675ماهه  6 مجموع در شرکتتراز 

 است. داشته یرشد خوبماهه دوم 
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 اخبار اقتصادی

 یاپ یکهم  یهشدند. ترک یوارد جنگ رسم یرانا یهبه ارمنستان اکنون دو کشور همسا یجاناعالم جنگ آذربا یدر پ 

  ارمنستان شده اند. یمکشور وارد حر ینا یماجراست چون پهپادها

 ینگو ب و فتو ارمنستان و آغاز گ یجانآذربا یجمهور ینب هایریدرگ یخواستار توقف فور یرانوزارت امور خارجه ا یسخنگو 

 وگو اعالم کرد.تش بس و گفتآ یخود به منظور برقرار هاییتاستفاده از ظرف یتهران را برا یدو کشور شد و آمادگ

 قصد  یدفسعراق ابالغ کرده است که کاخ  یرنخست وز «یالکاظم یمصطف»به  یکامتحده آمر یاالتخارجه ا یروز پمئو مایک

 کند. یلکشور را در بغداد تعط ینسفارت ا یدارد به زود

 :یبنان همکارلدرباره اوضاع  یرانو از جمله ا یامنطقه یبا شرکا .موفق نشدم یکاو آمر یرانا یاندر حل اختالف م مکرون 

  .کرد یمخواه

 من اجازه خواهیمیخارج از برجام نم یزیچ ما درباره توافق وجود ندارد: برجام زنده است؛ امکان مذاکره مجدد یفظر .

 نفر بر باد برود. یک یتو رضا یکه به دنبال مذاکرات فشرده به دست آمده به خاطر خشنود یتوافق دهمینم

 سهام دولت در قالب  یواگذار یفتخف یدرصد 10 یشافزاETF: یارواگذ یفتخف یزانموضوع م نامهیبتصو ،یرانوز یاته 

 یزانم یناز ا یشپ ( را اصالح کرد.ETFقابل معامله در بورس ) گذارییهسرما یهاسهام متعلق به دولت در قالب صندوق

جذاب  یبرا دولت یئته یهدر بازار سرما یزشدرصد بود اما با تداوم ر 20صندوق  ینعرضه ا یدر نظر گرفته شده برا یفتخف

  داده است. یشمذکور را افزا یفرقم تخف ماندن و متضرر نشدن سهام داران

 قانون یدمدت یحهال یی،و دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهاددولت به پ ی،جمهور روحان یسرئ یاستدولت به ر یاتدر جلسه ه 

 و ت کردکشور موافق یلیحمل و نقل ر یدولت با انحالل شرکت مادر تخصص ینهمچن .بر ارزش افزوده را مصوب کرد یاتمال

 .شد یبجلسه تصو ینجاده در ا یقحمل و نقل محصوالت خطرناک از طر ییبه موافقتنامه اروپا یرانالحاق دولت ا یحهال

 یشنهادیپ یجلسه راهکارها ینها هستند برگزار شد. در ا یفلز-یتابعه که معدن یبا شرکت ها یمیدروروز گذشته جلسه ا 

ر وبه بورس دمص یصندوق بازارگردان، اجرا یلتوان به تشک یقرار گرفت که از جمله آن ها م یبازار مورد بررس یتتقو یبرا

سهام و  یمهو ب یفروش تبع یارمصوبه بورس در مورد اوراق اخت یاجرا ها،درصد سهام خزانه در مورد کل شرکت  10مورد 

 مبارکه اشاره کرد. مس و فوالد یهمچون مل ییمستقل شرکت ها یاعتبارات بازارگردان ها یشافزا

 در  یصادرات یبازگشت ارزها یعکشور و تسر یصادرات نفت یشافزا ییدضمن تا یاداره صادرات بانک مرکز یرمد یمی،کر

 77عادل م یمانسبت به مرداد ماه در سامانه ن یسال جار یوردر شهر یصادرات یارز یهافروش حواله گفت: یر،اخ یهاماه

  درصد رشد داشته است.

 انجام  نیرجاهزار لیتری گل گهر در منطقه س 45فارس به مخزن  یجپمپاژ آب خل نخستین :یدفارس به گل گهر رس یجآب خل

فارس  یجاز خل طرح، انتقال آب ینا شود. فاز نخست یفاز انجام م 3در  یمیدروا  یفارس با راهبر یجشد. طرح انتقال آب خل

نتقال آب به امس )کرمان( و فاز سوم،  یعصنا یوم، انتقال آب به شرکت ملفاز د و هرمزگان است. یزدکرمان،  یهابه استان

 830 یرر مسپمپاژ و د یستگاها 11فارس در حجم گسترده با  یجپروژه انتقال آب از خل. مجتمع سنگ آهن چارملو خواهد بود

 .شودیاجرا م یلومتریک
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 07/07/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - 23.824 نرخ دالر نیما
 

 33.650 33.550 نرخ سنا

 

 4.350.000 ربع سکه

 28.950 28.850 نرخ دالر سنا

     

 7.350.000 نیم سکه

 29.800 29.700 نرخ بازار آزاد

 

1.1664 EUR/USD:  

 

 13.391.000 تمام امامی

 28.650 28.550 صرافی ملی

     

 12.950.000 بهار آزادی

 

 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 

     

    

 

 

 

 

 

15
20
25
30
35
40
45
50

(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

1,450      
1,550      
1,650      
1,750      
1,850      
1,950      
2,050      
2,150      

(دالر)اونس طالی جهانی 

145,000      

195,000      

245,000      

295,000      

345,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000

75,000,000

95,000,000

115,000,000

135,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

07/07/99  
دالر 1864  

07/07/99  
دالر 48.42  

07/07/99  
ریال 000.298  

07/07/99  
ریال 000500.129.  


